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INTERESSADA CPP/CAU/TO  

ASSUNTO Prorrogação do projeto de ATHIS e outros  

DELIBERAÇÃO CPP/CAU/TO Nº 04/2022 

 

 A COMISSÃO DE POLÍTICA PROFISSIONAL, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 

Tocantins – CPP - CAU/TO, no exercício das competências que lhe confere o artigo 100 do Regimento 

Interno do CAU/TO, aprovado pela Deliberação Plenária nº 23/2019 e, homologado pela Deliberação 

CAU/BR nº 0093-05/2019, observada as disposições do artigo 2º, inciso III, alínea ‘b’, da Resolução 

CAU/BR nº 30/2012 e artigo 12º, da Resolução CAU/BR nº 104/2015, reunida ordinariamente, por 

videoconferência, no 10 de março de 2022, nos termos da Deliberação Ad Referendum do CAU/BR nº 

007/2020, homologada pela Deliberação Plenária DPOBR nº 0100-01/2020,  após análise do assunto 

em epígrafe, e  

 

 Considerando o Ofício Reviver nº 07/2022, por meio do qual o Instituto, patrocinada pelo projeto 

de ATHIS, solicita: 

 
1- A prorrogação do prazo para conclusão do projeto; 

2- Remanejamento dos valores de uma moradia para outra e  

3- Autorização para gastos com deslocamentos;  

 

 Considerando a justificativa quanto a necessidade de prorrogação do prazo;  

  

      Considerando que não óbice para o remanejamento dos valores de uma unidade habitacional 

para outra, desde que, não comprometa a execução total do projeto;  

 

      Considerando que o item 19.8, XI, do edital, permite despesas com deslocamentos e que por 

isso, deveria estar prevista como gastos do projeto.  

              

             Considerando que o Edital é a lei do certame;  

 

DELIBERA por: 

  

1 – Autorizar a prorrogação do prazo para conclusão do projeto, devendo para formalização do ato, ser 

apresentada as mesmas certidões exigidas no edital, com prazo de validade;  

 

2- Informar que não óbice para o remanejamento dos valores de uma unidade habitacional para outra, 

desde que, não comprometa a execução total do projeto;  

 

3 - Esclarecer que o item 19.8, XI, do edital, permite gastos com deslocamentos, dentre eles combustível, 

advertindo, no entanto, que não haverá complementação do valor destinado ao projeto.  

 

Essa Deliberação entrara em vigor na data de sua aprovação.  

 

Palmas -TO, 10 de março de 2022 
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Arq. e Urb. SILENIO MARTINS CAMARGO1 

Presidente do CAU/TO 

 

FOLHA DE VOTAÇÃO 
Anexo a Deliberação nº 04/2022  

 
 

Conselheiros 
Votação 

Sim Não Abstenção Ausência  

     

FERNANDA BRITO DE ABREU  

Marcieli Coradin - suplente convocado 

X    

    

FLAVIO DALLA COSTA  

Alisson Miguel de Souza Abadia – suplente 

convocado 

X    

    

THAMISE BEZERRA SILVA  

Luciana Coelho Jardim - suplente convocado 

X    

    

     

 

Histórico de Votação 

 
Matéria da Votação:  
Prorrogação do projeto de ATHIS e outros  
 
Resultado da votação: Sim (3) Não ( -  )   Abstenções ( - )  Ausências ( - )  Total ( 3 )  
 
Ocorrências:  
 
Funcionou, como Coordenador da Comissão: Fernanda Brito de Abreu  

 
Palmas - TO, 10 de março de 2022 

 

 
1 Documento assinado pelo Presidente, conforme autorização dos membros da comissão, nos termos do artigo 9º c/c § 2º, do artigo 8º da Deliberação 
Plenária ad referendum do CAU/BR º 07/2020, de 16 de abril de 2020 (homologada pela Deliberação Plenária do CAU/BR nº 0100-01/2020) 
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